Warszawa, dnia 31 stycznia 2014 r.

Informacja
o działaniach podejmowanych wobec Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 roku
przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) przedstawiam informację
o działaniach podejmowanych wobec Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 roku przez
podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
Informacja zawiera w szczególności dane dotyczące liczby i rodzaju podmiotów, które
wykonywały zawodową działalność lobbingową na terenie Sejmu w przedstawianym okresie,
deklarowane obszary zainteresowań osób zawodowo wykonujących działalność lobbingową
w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw, formy podjętej zawodowej działalności
lobbingowej oraz rodzaj aktywności poszczególnych lobbystów i jej wpływ lub brak wpływu
na proces stanowienia prawa.
I. Podmioty, które wykonywały zawodową działalność lobbingową.
W myśl art. 14 ustawy - kierownik urzędu obsługującego organ władzy publicznej
zapewnia

podmiotom

wykonującym

zawodową

działalność

lobbingową

dostęp

do

kierowanego przez siebie urzędu w celu umożliwienia właściwego reprezentowania
interesów podmiotów, na rzecz których wykonywana jest ta działalność.
1. Podmioty zarejestrowane w ewidencji Kancelarii Sejmu.
W 2013 roku na ogólną liczbę 285 podmiotów wpisanych do rejestru prowadzonego
przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej 1 - 25 (ok. 8,8%) deklarowało
podejmowanie działań wobec Sejmu. Wśród nich 19 podmiotów to przedsiębiorcy
zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym (Rejestrze Przedsiębiorców) bądź
posiadający numer w ewidencji działalności gospodarczej, 1 podmiot to przedsiębiorca
zarejestrowany za granicą, 4 podmioty to osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami,
1 podmiot to wpisana do Rejestru Stowarzyszeń (w Krajowym Rejestrze Sądowym) fundacja.
Liczba uwzględnia podmioty wpisane do rejestru przed 1 stycznia 2014, nie uwzględnia podmiotów
wykreślonych z rejestru przed 1 stycznia 2013 r.
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Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową może działać osobiście,
jak i przez osoby uprawnione do jego reprezentowania. Spośród 25 podmiotów
11 reprezentowanych było w Sejmie przez więcej niż jedną osobę (2-5 osób),
podmiotów

14

prowadziło

działalność

osobiście

bądź

delegowało

tylko

jednego

przedstawiciela.
Osobom deklarującym wykonywanie zawodowej działalności lobbingowej na terenie
Sejmu wydawane są okresowe karty wstępu do budynków Kancelarii Sejmu (na okres roku
kalendarzowego, w którym są wystawiane).
Z ogólnej liczby 25 podmiotów deklarujących prowadzenie w 2013 roku zawodowej
działalności lobbingowej na terenie Sejmu:
-

8 po raz pierwszy deklarowało prowadzenie działalności lobbingowej na terenie
Sejmu,

-

17 rejestrowano w ewidencji Kancelarii Sejmu w latach ubiegłych.

Z ogólnej liczby 47 2 osób uprawnionych do reprezentowania powyższych podmiotów:
-

19 zarejestrowano po raz pierwszy w 2013 r.,

-

28 odnotowano w ewidencji Kancelarii Sejmu w ubiegłych latach.

Szczegółowe dane o podmiotach uprawnionych do prowadzenia w 2013 roku
zawodowej działalności lobbingowej na terenie Sejmu przedstawia tabela nr 1.

2.

Deklarowane

obszary

zainteresowań

podmiotów

zarejestrowanych

w ewidencji Kancelarii Sejmu.
Podmioty zawodowo wykonujące działalność lobbingową w 2013 roku deklarowały
zainteresowanie projektami ustaw z zakresu m.in.:

-

alternative dispute resolution (dochodzenia roszczeń w trybie pozasądowym)

-

Dobrzyniecki & Partners Law Office Limited Liability Partnership;
-

budownictwa

pasywnego

i

energooszczędnego

-

Europejska

Autostrada

Energetyczna;
-

detektywistyki, ochrony osób i mienia, regulacji dotyczących broni palnej i amunicji Zarząd Wywiadu Ekonomicznego;

-

działalności gospodarczej - Andrzej Lewandowski;

Na przestrzeni 2013 r. 3 osobom na wniosek podmiotu wykonującego zawodową działalność
lobbingową bądź ich samych unieważniono przepustkę.
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-

działalności prawniczych samorządów zawodowych / ochrony zasad samorządności
zawodów zaufania publicznego / ochrony interesów notariuszy lub adwokatury Glaubicz Garwolińska Consultants Sp. z o.o., Kancelaria Adwokacka & Kancelaria
Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski;

-

edukacji / prawa oświatowego / szkolnictwa wyższego - Fundacja OPOR, Kancelaria
Legislacji Centras Tomasz Zapalski;

-

finansów - Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin
Majewski;

-

gospodarki odpadami - Grayling Poland Sp. z o.o.;

-

handlu - Polska Izba Handlu;

-

innowacyjnych technologii - Kancelaria Legislacji Centras Tomasz Zapalski,

-

komercjalizacji i przedsiębiorczości - Dariusz Walczak, Kancelaria Legislacji Centras
Tomasz Zapalski;

-

kredytu konsumenckiego - Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji
Jerzy Marcin Majewski; New Solutions Sp. z o.o.;

-

obrony narodowej - Viewpoint Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.;

-

ochrony interesów podmiotów zużywających gaz do celów przemysłowych - Ernst
& Young Doradztwo podatkowe sp. z o.o.;

-

ochrony konkurencyjności na rynku płatności bezgotówkowych - Central European
Consulting Sp. z o.o.;

-

ochrony praw pacjentów używających medycznej marihuany - Przemysław Ratowicz,
Jakub Gajewski;

-

ochrony prawa obywateli do sądów - Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu
i Legislacji Jerzy Marcin Majewski;

-

ochrony środowiska - Viewpoint Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k., Fundacja OPOR,
Dariusz Walczak;

-

ochrony zdrowia - Viewpoint Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k., Andrzej
Lewandowski;

-

odnawialnych źródeł energii - New Solutions Sp. z o.o.;

-

outsourcingu usług - Polska Izba Gospodarcza Czystości;

-

praw człowieka i obywatela / współpracy między narodowej w tym zakresie - Maciej
Chęciński;

-

prawa bankowego - New Solutions Sp. z o.o.;

-

prawa cywilnego - Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy
Marcin Majewski;

-

prawa energetycznego - Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. k, Viewpoint
Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k., Dariusz Walczak;

-

prawa międzynarodowego / prawa europejskiego - Dobrzyniecki & Partners Law
Office Limited Liability Partnership;

-

prawa o ruchu drogowym, ustaw o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym Warmińsko-Mazurska Fundacja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

-

prawa o usługach turystycznych - Bieniada lobbing;

-

prawa podatkowego / ochrony interesów podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą w kontekście prawa podatkowego / ochrony interesu przemysłu
w kontekście prawa podatkowego / międzynarodowego prawa podatkowego - Ernst
& Young Doradztwo podatkowe sp. z o.o., DLA Piper Wiater Sp. k., Polska Izba
Gospodarcza Czystości, Andrzej Lewandowski, Dobrzyniecki & Partners Law Office
Limited Liability Partnership;

-

prawa prywatnego międzynarodowego - Dobrzyniecki & Partners Law Office Limited
Liability Partnership;

-

prawa rynków kapitałowych - Dobrzyniecki & Partners Law Office Limited Liability
Partnership;

-

prawa telekomunikacyjnego - Fundacja OPOR;

-

prawa zamówień publicznych - Polska Izba Gospodarcza Czystości;

-

promocji nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie e-gospodarki,
e-administracji, e-zdrowia, obrotu bezgotówkowego, bezpieczeństwa rozwiązań
informatycznych, zabezpieczeń dokumentów identyfikacyjnych - Medien Service;

-

promowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa biznesu oraz
bezpieczeństwa

osobistego

/

promowania

współpracy

sektora

publicznego

i prywatnego w zakresie bezpieczeństwa - PAULO. Michał Labocha;
-

przepisów
w

dotyczących

szczególności

osób

dotyczących

niepełnosprawnych
osób

/

poszkodowanych

spraw
i

społecznych,

niepełnosprawnych

/ zatrudniania osób niepełnosprawnych - PAULO. Michał Labocha, Polska Izba
Gospodarcza Czystości;
-

refundacji leków, wyrobów medycznych, działalności leczniczej, świadczeń opieki
zdrowotnej – Kancelaria Legislacji Centras Tomasz Zapalski;

-

restrukturyzacji - Glaubicz Garwolińska Consultans Sp. z o.o.;

-

systemu ubezpieczeń społecznych - Dariusz Walczak;

-

zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa
biznesowego i osobistego - PAULO. Michał Labocha.

II. Formy podjętej zawodowej działalności lobbingowej.
W rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku – działalnością lobbingową
jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia
wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa. W przypadku
zawodowej działalności lobbingowej na terenie Sejmu możliwy jest udział uprawnionych
podmiotów w posiedzeniu komisji sejmowej (w tym w wysłuchaniu publicznym) z możliwością
zabrania głosu, a także przekazywanie komisji – w sposób zgodny z zasadami postępowania
w tej sytuacji – dokumentów, w szczególności propozycji rozwiązań prawnych oraz ekspertyz
i opinii prawnych.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku osoby prowadzące zawodową
działalność lobbingową uczestniczyły ogółem w 25 posiedzeniach komisji sejmowych. W 22
posiedzeniach uczestniczyło po jednej

osobie

wykonującej

zawodową działalność

lobbingową, w 3 posiedzeniach – dwie.
W 2013 roku odnotowano udział lobbystów w posiedzeniach następujących komisji
sejmowych:
−

Komisji Gospodarki (6 razy),

−

Komisji Administracji i Cyfryzacji (5 razy),

−

Komisji Zdrowia (6 razy – w tym jedno wspólne z Komisją Edukacji, Nauki
i

Młodzieży,

Komisją

Polityki

Społecznej

i

Rodziny

oraz

Komisją

Sprawiedliwości i Praw Człowieka),
−

Komisji Finansów Publicznych (3 razy),

−

Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (3 razy),

−

Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (2 razy).

Z ogólnej liczby 47 osób uprawnionych do prowadzenia zawodowej działalności
lobbingowej na terenie Sejmu w 2013 roku 10 uczestniczyło w posiedzeniach komisji
sejmowych.
Podczas 2 posiedzeń uczestniczący w nich lobbyści zabierali głos w dyskusji 3. Byli to:
Andrzej Lewandowski (256. pos. Komisji Finansów Publicznych 22 października 2013) oraz
Michał Motylewski (57. pos. Komisji Gospodarki 23 maja 2013).
Z uprawnienia wynikającego z art. 201c regulaminu Sejmu, czyli możliwości złożenia
do sekretariatów komisji dokumentów, w szczególności propozycji rozwiązań prawnych oraz
ekspertyz i opinii prawnych, z którymi mogli zapoznać się posłowie pracujący w danej

Wzięto pod uwagę jedynie te posiedzenia, na których lobbysta zgłosił chęć zabrania głosu (nie
wzięto pod uwagę posiedzenia, na którym lobbysta został poproszony przez przewodniczącą Komisji
o przedstawienie się – 6 pos. Komisji Administracji i Cyfryzacji 24 stycznia 2013 r. – Sławomir
Cieśliński.
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komisji, skorzystał jeden podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową – Salans
FMC SNR Denton Oleszczuk Spółka Komandytowa złożyła cztery pisma dotyczące
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 946).
W przypadku 23 posiedzeń odnotowano jedynie obecność lobbystów.
Osoby uczestniczące w posiedzeniach komisji uprawnione były do reprezentowania
następujących podmiotów:
-

Medien Service (Sławomir Cieśliński – obecność na 8 posiedzeniach komisji),

-

Viewpoint Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa (Anna Kadzikiewicz –
obecność na 4 posiedzeniach komisji, Agnieszka Kramza – na 2, Paweł Sowa - na
1),

-

Salans FMC SNR Denton Oleszczuk Spółka Komandytowa (do 15.05.2013 jako
Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa; Zbigniew Stasiak
– obecność na 5 posiedzeniach komisji, Michał Motylewski – na 2),

-

Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji (Jerzy Majewski –
obecność na 3 posiedzeniach komisji),

-

Andrzej Lewandowski (Andrzej Lewandowski – obecność na jednym posiedzeniu
komisji),

-

Dobrzyniecki & Partners Law Office Limited Liability (Andrzej Dobrzyniecki –
obecność na jednym posiedzeniu komisji),

-

Polska Izba Handlu (Maciej Ptaszyński – obecność na jednym posiedzeniu komisji).
Szczegółowe informacje odnośnie do udziału lobbystów w posiedzeniach komisji

sejmowych w 2013 roku przedstawia tabela nr 2.

III. Udział lobbystów w pracach nad projektami ustaw.
Z ogólnej liczby 47 osób uprawnionych do prowadzenia zawodowej działalności
lobbingowej na terenie Sejmu w 2013 roku 10 uczestniczyło w pracach legislacyjnych nad
projektami ustaw. Byli to:
1.

Sławomir Cieśliński,

2.

Andrzej Dobrzyniecki,

3.

Anna Kadzikiewicz,

4.

Agnieszka Kramza,

5.

Andrzej Lewandowski,

6.

Jerzy Majewski,

7.

Michał Motylewski,

8.

Maciej Ptaszyński,

9.

Paweł Sowa,

10. Zbigniew Stasiak.
Aktywność dwóch lobbystów odnotowano w pracach nad następującymi projektami
ustaw:
- poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 946) - głos w czasie posiedzenia zabrał Michał Motylewski z Salans
FMC SNR Denton Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. k.,
- rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy
budżetowej (druk nr 1788) - głos w czasie posiedzenia zabrał Andrzej Lewandowski.
Natomiast 8 osób biernie uczestniczyło w posiedzeniach komisji, na których
rozpatrywano niżej wymienione projekty ustaw:
- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 378) – Jerzy Majewski
z Kancelarii Adwokackiej & Kancelarii Lobbingu i Legislacji,
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy –
Kodeks karny i niektórych innych ustaw (druk nr 870) – Jerzy Majewski z Kancelarii
Adwokackiej & Kancelarii Lobbingu i Legislacji,
- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy –
Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 945) – Jerzy Majewski z Kancelarii
Adwokackiej & Kancelarii Lobbingu i Legislacji,
- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 946) – Zbigniew Stasiak z Salans FMC SNR Denton Oleszczuk Kancelaria
Prawnicza Sp. k.,
- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 966) – Sławomir
Cieśliński z Medien Service,
- poselski projekt ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw
(druk nr 992) – Andrzej Dobrzyniecki z Dobrzyniecki&Partners Law Office Limited Liability
Partnership,
- rządowy projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (druk nr 1001) –
Maciej Ptaszyński z Polskiej Izby Handlu,
- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 1013) – Sławomir
Cieśliński z Medien Service,

- senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników jednostek strefy budżetowej (druk nr 1029) – Sławomir Cieśliński z Medien
Service,
- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk nr 1100) –
Agnieszka Kramza z Viewpoint Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.,
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach
zawodowych (druk nr 1105) – Jerzy Majewski z Kancelarii Adwokackiej & Kancelarii
Lobbingu i Legislacji,
- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze (druk nr 1150) – Sławomir
Cieśliński z Medien Service,
- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy
o elektronicznych instrumentach płatniczych (druk nr 1212) – Sławomir Cieśliński z Medien
Service,
- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 1213) – Sławomir
Cieśliński z Medien Service,
- senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 1214) – Sławomir
Cieśliński z Medien Service,
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 1588) – Anna Kadzikiewicz z Viewpoint Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.,
- rządowy projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 1785) –
Anna Kadzikiewicz i Piotr Sowa z Viewpoint Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
Ponadto osoby uprawnione do prowadzenia zawodowej działalności lobbingowej,
podejmując działania na terenie Sejmu w 2013 roku, zgłosiły zainteresowanie pracami nad
niżej wymienionymi projektami ustaw. Nie odnotowano jednak deklarowanej aktywności tych
osób:
- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny i ustawy o gospodarce
nieruchomościami (druk nr 760) – Zbigniew Stasiak i Michał Motylewski Salans FMC SNR
Denton Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. k. (informacja zawarta we wniosku o wydanie
kart wstępu),
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
(druk nr 806) – Anna Garwolińska, Łukasz Antkiewicz, Anna Rybałtowska-Gańko i Ada
Konczalska z Glaubicz Garwolińska Consultants Sp. z o.o. (informacja zawarta we wniosku
o wydanie kart wstępu),
- poselski projekt ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących
niektóre zawody prawnicze (druk nr 1202) - Jerzy Majewski z Kancelarii Adwokackiej

& Kancelarii Lobbingu i Legislacji (formularz zgłoszenia zainteresowania pracami nad
projektem ustawy).
Do Gabinetu Marszałka Sejmu Kancelarii Sejmu wpłynęły także zgłoszenia
zainteresowania pracami nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz ustawy Ordynacji podatkowej (druk nr 1515) oraz rządowym projektem
ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1627) złożone przez firmę Ernst
& Young Doradztwo Podatkowe. Zgłoszenia te jednak na podstawie art. 70c ust. 6
regulaminu Sejmu zostały uznane za bezskuteczne (brak – wymaganych art. 70c ust 4 pkt 2
regulaminu Sejmu wyciągów z KRS albo oświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców
w KRS dotyczących osób prawnych, na rzecz których działa podmiot dokonujący
zgłoszenia).
Odnotowano również udział przedstawicieli dwóch podmiotów wykonujących
zawodową działalność lobbingową w posiedzeniach komisji, na których nie rozpatrywano
projektów ustaw. Byli to przedstawiciele Viewpoint Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
(Agnieszka Kramza i Anna Kadzikiewicz) oraz Medien Service (Sławomir Cieśliński).
Szczegółowe dane dotyczące udziału lobbystów w posiedzeniach komisji sejmowych
przedstawia tabela nr 2.

IV. Inna działalność lobbystów na terenie Sejmu
1. Osoby upoważnione do reprezentowania podmiotów wpisanych do rejestru
MAiC
W 2013 roku miały miejsce 2 incydenty związane z osobami wykonującymi
zawodową działalność lobbingową na terenie Sejmu.
W dniu 7 maja 2013 r. na posiedzenie powołanej przez Komisję Finansów
Publicznych podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich i senackiego projektów
ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druki nr 966, 1013, 1213 i 1214) oraz
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy
o elektronicznych instrumentach płatniczych (druk nr 1212) wszedł Sławomir Cieśliński
(Medien Service – nr rejestru MAiC 00044). Nie miał on przepustki przypiętej w miejscu
umożliwiającym identyfikację. Ani Sławomir Cieśliński, ani Medien Service, ani też Trusted

Information Consulting (podmiot, na rzecz którego Medien Service wykonuje zawodową
działalność lobbingową) nie byli zaproszeni na posiedzenie podkomisji. Sławomir Cieśliński
po zwróceniu uwagi przez sekretarza Komisji Finansów Publicznych, że nie jest uprawniony
do udziału w posiedzeniu podkomisji, opuścił salę obrad podkomisji nadzwyczajnej.
W dniu 22 lipca 2013 r do Szefa Kancelarii Sejmu wpłynęło pismo Prezesa Krajowej
Rady Notarialnej zawierające prośbę o zmianę danych zawartych w wykazie osób
wykonujących zawodową działalność lobbingową na terenie Sejmu przy nazwiskach
Łukasza Antkiewicza i Ady Konczalskiej – osób uprawnionych do reprezentowania Glaubicz
Garwolińska Consultants Sp. z o.o. (nr rejestru MAiC 00119), a dokładnie - o usunięcie
adnotacji: „Do dnia 18.03 2013 r. działanie na rzecz Krajowej Rady Notarialnej – Chroniony
interes prawny: Ochrona interesu środowiska notariuszy w związku z projektem ustawy
regulującej wykonywanie niektórych zawodów (druk nr 806) oraz innych projektów ustaw
mających wpływ na działalność prawniczych samorządów zawodowych”. Prezes Krajowej
Rady Notarialnej – Tomasz Janik poinformował w ww. piśmie, iż umowa między Krajową
Radą Notarialną a firmą Glaubicz Garwolińska Consultans Sp. z o.o. nigdy nie obejmowała
prowadzenia działalności lobbingowej, a ponadto została rozwiązana z dniem 31 grudnia
2012 r., w związku z czym od stycznia 2013 r firma ta nie reprezentowała Krajowej Rady
Notarialnej na żadnej płaszczyźnie, w szczególności legislacyjnej. Usunięcie wskazanej
informacji nie było jednak możliwe. Zgodnie z art. 201b ust. 7 regulaminu Sejmu dane
zawarte we wnioskach o wydanie okresowej karty wstępu osobom wykonującym zawodową
działalność

lobbingową

oraz

osobom

uprawnionym

do

reprezentowania

podmiotu

wykonującego zawodową działalność lobbingową, a także w załączonych do nich
dokumentach (zaświadczeniu albo oświadczeniu o wpisie podmiotu, który zgłaszający
reprezentuje, do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;
upoważnieniu do reprezentowania pomiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową
oraz oświadczeniu wskazującym podmioty, na rzecz których zgłaszający wykonuje
działalność lobbingową), z wyjątkiem numeru ewidencyjnego PESEL oraz adresu osoby
fizycznej, podlegają udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu. Zarówno Łukasz
Antkiewicz, jak i Ada Konczalska, którzy w dniu 15 stycznia 2013 r. złożyli w Dziale
Przepustek Straży Marszałkowskiej wnioski o wydanie okresowej kart wstępu, załączyli do
nich oświadczenia wskazujące podmiot, na rzecz którego będą wykonywać zawodową
działalność lobbingową. Z obu oświadczeń – opatrzonych klauzulą dotyczącą świadomości
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – wynikało, że zawodowa
działalność lobbingowa będzie wykonywana na rzecz Krajowej Rady Notarialnej. Dopiero
w dniu 18 marca 2013 r. do Zespołu ds. Zawodowej Działalności Lobbingowej wpłynęły
pisma Łukasza Antkiewicz i Ady Konczalskiej informujące o zmianie podmiotu, na rzecz

którego osoby te prowadzą działalność lobbingową, oraz o zmianie interesu, który
zamierzają chronić (Łukasz Antkiewicz i Ada Konczalska poinformowali, że rozpoczęli
działalność na rzecz Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji - chroniony interes prawny:
działanie

na

rzecz

zmian

w

ustawodawstwie

dotyczącym

restrukturyzacji

oraz

ustawodawstwa pokrewnego).
Ponadto w roku 2013 w związku zastrzeżeniami zgłoszonymi przez przedstawiciela
jednego z podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, a dotyczącymi
procesu weryfikacji wniosków o wydanie okresowych kart wstępu, została przygotowana
opinia prawna Biura Prawnego i Spraw Pracowniczych zawierająca odpowiedź na pytanie:
czy osoba wykonująca zawodową działalność lobbingową, która miała już wydaną okresową
kartę wstępu (złożyła wniosek wraz z wymaganymi dokumentami), ubiegając się o wydanie
karty w roku następnym, ma obowiązek załączenia do wniosku dokumentów, o których
mowa w art. 201b ust. 5 regulaminu Sejmu, przy założeniu że dane zawarte w załącznikach
nie uległy zmianie. Z opinii wynika, iż każdy lobbysta ubiegający się o wydanie karty wstępu
w roku następnym ma obowiązek załączenia do wniosku dokumentów wymienionych w art.
201b ust. 5 regulaminu Sejmu, nawet wówczas gdy dane zawarte w załącznikach
składanych przy wniosku w roku poprzednim nie uległy zmianie. Wniosek bez tych
dokumentów byłby niekompletny i musiałby zostać w świetle obowiązujących przepisów
rozpatrzony negatywnie.

2. Podmioty niewpisane do rejestru MAiC
W 2013 r. Zespół ds. Zawodowej Działalności Lobbingowej nie odnotował żadnych
zgłoszeń o prowadzeniu nielegalnej działalności lobbingowej przez podmioty niewpisane do
rejestru ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

V. Uwagi końcowe.
W porównaniu z okresem 1 stycznia - 31 grudnia 2012 r. na przestrzeni minionego
roku zmalała liczba podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową na terenie
Sejmu (w 2012 r. – 30, w 2013 r. - 25), a zarazem osób reprezentujących te podmioty
(w

4

2012 r. – 52, w 2013 r. - 47) 4. Zmniejszyła się również fluktuacja podmiotów

W latach ubiegłych obserwowaliśmy tendencję wzrostową.

prowadzących działalność lobbingową w budynkach pozostających w zarządzie Kancelarii
Sejmu (2012 r. – 50% rejestrowanych po raz pierwszy w bazie Kancelarii Sejmu, w 2013 r. –
32%), a także osób uprawnionych do ich reprezentowania (w 2012 r. – ok. 58%
rejestrowanych po raz pierwszy w bazie Kancelarii Sejmu, w 2013 r. – ok.40%).
Liczba posiedzeń komisji (w porównaniu do roku 2012), w których udział brali
przedstawiciele podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, także zmalała
(w 2012 r. – 39, w 2013 r. - 25). Liczba posiedzeń, na których osoby wykonujące zawodową
działalność lobbingową uczestniczyły aktywnie, nieznacznie zmalała (3 posiedzenia –
w 2012 r., 2 – w 2013 r.). Z przysługującego prawa wynikającego z art. 154 ust. 2a
regulaminu Sejmu (z możliwości zabrania głosu podczas prac nad projektami ustaw)
skorzystali jedynie przedstawiciele dwóch podmiotów wykonujących zawodową działalność
lobbingową. W roku 2013 jeden podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową
skorzystał z możliwości złożenia do właściwej komisji sejmowej - w trybie art. 201c
regulaminu Sejmu - dokumentów, w szczególności propozycji rozwiązań prawnych oraz
ekspertyz i opinii prawnych (cztery razy).

Szef Kancelarii Sejmu

/-/ Lech Czapla

Tabela 1. Podmioty uprawnione w 2013 r. do prowadzenia zawodowej działalności lobbingowej
na terenie Sejmu – lobbyści
Lp.

Nazwa / Nazwisko i
imię

Nr
rejestru
MAiC

Osoby, którym
wydano karty
wstępu

Podmiot, na rzecz którego
wykonywano zawodową
działalność lobbingową

1.

Bieniada lobbing

00143

Bieniada Robert

El Hotel

2.

Central European
Consulting Sp. z o.o.

00008

Borys-Karwacka Anna

Mastercard Europe sprl

3.

Chęciński Maciej

00224

Chęciński Maciej

United Nations Association-Poland

4.

DLA Piper Wiater Sp. k.

00247

5.

Dobrzyniecki&Partners Law
Office Limited Liability
Partnership
Ernst & Young Sp. z o.o.

00227

Buda Paweł
Kotala Wojciech
Matyka Marcin
Cieśla Katarzyna
Dobrzyniecki Andrzej

Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo S.A.; DUON Dystrybucja
S.A.
American Institute for Law and Finance
LLC

00071

Liptak Zbigniew
Rutkowska Aleksandra

7.

Europejska Autostrada
Energetyczna

00222

Jarzyna Stanisław
Mroczek Erysław

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa;
PKN Orlen; KGHM Polska Miedź S.A.;
Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo S.A.
Polski Instytut Budownictwa
Pasywnego i Energii Odnawialnej

8.

Fundacja OPOR

00244

Karczewski Włodzimierz
Ruszczak Marek
Zakrzewski Witold

9.

Gajewski Jakub

00246

Gajewski Jakub

10.

Glaubicz Garwolińska
Consultants Sp. z o.o.

00119

Antkiewicz Łukasz
Garwolińska Anna
Konczalska Ada
Rybałtowska-Gańko
Anna

6.

11.

Grayling Poland Sp. z o.o.

00014

Baczyński Krzysztof

Uwagi

Amatorska Służba
Radiokomunikacyjna; Liga Obrony
Kraju; Chorągiew Stołeczna Związku
Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie
Krótkofalowców Pogórza Opawskiego;
Stowarzyszenie Krótkofalowców
Regionu Łódzkiego; Stowarzyszenie
Sympatyków Radia MANUFAKTURA
Wolne Konopie
Stowarzyszenie Praktyków
Restrukturyzacji

do dnia 18.03.2013
r. działanie na rzecz
Krajowej Rady
Notarialnej
Antkiewicz Łukasz
– przepustka
unieważniona na
wniosek osoby
upoważnionej do
reprezentowania
podmiotu
wykonującego
zawodową
działalność
lobbingową (pismo
z dnia 3 grudnia
2013)
RybałtowskaGańko Anna –
przepustka
unieważniona na
wniosek osoby
upoważnionej do
reprezentowania
podmiotu
wykonującego
zawodową
działalność
lobbingową (pismo
z dnia 29 maja
2013)

Krynicki Recykling S.A.

12.
13.

Jerzy Majewski Kancelaria
Adwokacka & Kancelaria
Lobbingu i Legislacji
Kancelaria Legislacji
CENTRAS Tomasz
Zapalski

00219

Majewski Jerzy

Naczelna Rada Adwokacka

00263

Zapalski Tomasz

Poznański Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości; Polskie
Towarzystwo Pielęgniarskie;
Stowarzyszenie Pacjentów Chorych na
HCV "Prometeusze"; Aesculap Chifa
Sp. z o.o.; Coloplast Sp.z o.o.;
Ogólnopolska Izba Gospodarcza
Wyrobów Medycznych POLMED

do 27.10.2013.
w rejestrze MAiC
jako Centras
Public&Government
Affairs Tomasz
Zapalski
do 13.11.2013 r.
działanie na rzecz
Poznańskiego
Akademickiego
Inkubatora
Przedsiębiorczości;
Polskiego
Towarzystwa
Pielęgniarskiego;
Stowarzyszenia
Pacjentów Chorych
na HCV
"Prometeusze";
Aesculap Chifa Sp.
z o.o.; Coloplast
Sp. z o.o.
do 23.04.2013 r.
działanie na rzecz
Poznańskiego
Akademickiego
Inkubatora
Przedsiębiorczości

14.

Lewandowski Andrzej

00122

Lewandowski Andrzej

JTI Polska Sp. z o.o.

15.

Medien Service

00044

Cieśliński Sławomir

Trusted Information Consulting

16.

New Solutions Sp. z o.o.

00160

Parda Radosław

Zielone Uprawy Sp. z o.o.; Vivus
Finance Sp z o.o.

17.

PAULO. Michał Labocha

00283

Labocha Michał

Zarząd Wywiadu Ekonomicznego S.A.

18.

Polska Izba Gospodarcza
Czystości

00144

Kowalski Marek
Mikołajczyk Dariusz

ABC Service Sp.j.; AGAPE Barbara
Gnatowska; Agapit Sp.j.; Agencja
Ochrony GARDA Sp. z o.o.; AGNUS
Agnieszka Szustak; AKS S. Czuba K.
Boruta; AMLUX Sp. z o.o.; ANZA Sp. z
o.o.; ART - CLEAN Sp. z o.o. PPHU
ZPChr; Aspen Sp. z o.o.; BRAVOS
s.c.; Buzil Polska Sp. z o.o.; Clar
System S.A.; Clovin S.A.; Czysta
Polska Waldemar Kupś; DARMAR
Marek Gruba, Dariusz Kupiec Sp.j.;
Daunpol Sp. z o.o.; DBL Południe
Wynajem odzieży roboczej Sp. z o.o.;
DBL Poznań Wynajem odzieży
roboczej Sp. z o.o.; DC System Sp. z
o.o.; Dompol PW Sp. z o.o.; Ecolab
Sp. z o.o.; Ehrle Polska Sp. z o.o.; Eilfix
Polska Sp. j. Anna Łagowska; EKOSYSTEM Domański Maciej; Era Sp. z
o.o.; Ever Grupa Sp. z o.o.; GOS-ZEC
Sp. z o.o. PU; HAKO POLSKA Sp. z
o.o.; Hectas Usługi Sp. z o.o.; Henry
Kruse Sp. z o.o.; HUTNIK-USŁUGI Sp.
z o.o.; Impel Cleaning Sp. z o.o.; Impel
Rental Sp. z o.o.; ISS Facility Services
Sp z o.o.; Inwemer System Sp. z o.o.;
J.K. Pucuś; JAWI Sp. z o.o; Karcher
Sp. z o.o.; Karor-Bis Sp. z o.o.; KiehlŻegarski Sp. z o.o.; KonsalnetInowopol Sp. z o.o. ZPChr; KOSMET
ROKITA Sp. z o.o.; MARKER PU-H;
Medi-Sept Sp. z o.o.; Medij Danuta
Łapawa FUH; Mr Clean Sp. z o.o.;

NANOCHEM Sp. z o.o.; NAPRZÓD
Spółdzielnia Inwalidów w Krakowie;
Praxima Hotel Service Sp. z o.o.; Profus PU Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo
Zarządzania Nieruchomościami Sp. z
o.o.; SCA Hygiene Products Sp. z o.o.;
SEBO POLSKA Sp. z o.o.; SOLCOM
BAYARD Sp. z o.o.; Sonia Pralnia
Stanisław Pirch; Splast Sp. z o.o.
ZPTS; Swish Polska Sp. z o.o.; TŰV
Akademia Polska Sp. z o.o.; TŰV
Rheinland Polska Sp. z o.o.; Uni-Art.
Firma Prywatna; UNIPRAL Sp. z o.o.;
Unitechnika S.A.; Vermop Salmon
Polska Sp. z o.o.; Voight Sp. z o.o.
PPUH; Werner&Mertz Polska Sp. z
o.o., Zakłady Usługowe EZT S.A.;
ZAKŁADY USŁUGOWE ZACHÓD Sp.
z o.o.
Bać-Pol Sp. z o.o.; Jedynka S.A.;
Chata Polska S.A.; Dominium S.A.,
Lewiatan; Partnerski Serwis Detaliczny;
Rydz; KZRSS "Społem"; Stokrotka Sp.
z o.o.; Tradis; Def Sp. z o.o.; Ambra
Sp. z o.o.; Detal Koncept Sp. z o.o.;
"Piotr i Paweł" S.A.; Makarony Polskie
S.A.; PHP Polski Tytoń S.A.; Comex
P.H.M.W. Wcisło; MK Więch Sp. j.;
Euro Sklep Sp. z o.o.; Rabat Detal Sp.
z o.o.; Łódzki Rynek Hurtowy S.A.; Dak
Wolne Konopie

19.

Polska Izba Handlu

00192

Kraszewski Marcin
Ptaszyński Maciej
Rowińska Iwona

20.

Ratowicz Przemysław

00245

Ratowicz Przemysław

21.

Salans FMC SNR Denton
Oleszczuk Spółka
Komandytowa

00040

Krasnodębski Arkadiusz
Motylewski Michał
Stasiak Zbigniew

Stora Enso Poland S.A.

do 15.05.2013 r.
w rejestrze MAiC
jako Salans, D.
Oleszczuk
Kancelaria
Prawnicza Spółka
Komandytowa; do
dnia 9.09.2013 r.
działanie na rzecz:
System
Gazociągów
Tranzytowych
EuRoPol Gaz S.A.
i Stora Enso Poland
S.A.

22.

Viewpoint Group Sp. z o.o. i
Wspólnicy Spółka
Komandytowa

00132

Kadzikiewicz Anna
Kramza Agnieszka
Piotrowska Emilia
Sowa Paweł
Tomasik Adrianna

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo
Polskie; Związek Pracodawców
Hurtowni Farmaceutycznych

Kramza Agnieszka
- przepustka
unieważniona na
wniosek podmiotu
wykonującego
zawodową
działalność
lobbingową (pismo
z dnia 9 maja 2013)

23.

Walczak Dariusz

00221

Walczak Dariusz

24.

Warmińsko-Mazurska
Fundacja Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego

00270

Aziewicz Janusz
Dąbkowski Krzysztof
Kopka Błażej
Rakowski Marek

EIG Sp. z o.o.; Kancelaria Konsultacje,
Doradztwo Ekonomiczno Gospodarcze;
Energia Odnawialna
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Pracowników Wydziałów Komunikacji

25.

Zarząd Wywiadu
Ekonomicznego S.A.

00285

Baranowski Łukasz

PAULO Michał Labocha

Tabela 2. Udział lobbystów w posiedzeniach komisji sejmowych.
Lp.
1.

Komisja, nr i data
posiedzenia

Komisja Gospodarki
43. pos.
3 stycznia 2013

2.

Komisja
Administracji i
Cyfryzacji
6. pos.
24 stycznia 2013

3.

Komisja Zdrowia
63.pos.
24 stycznia 2013

4.

Komisja Gospodarki
45. pos.
6 lutego 2013

5.

Komisja
Administracji i
Cyfryzacji
8. pos.
7 lutego 2013

Porządek dzienny posiedzenia

Lobbysta/
Reprezentant lobbysty

I. Rozpatrzenie projektu
planu pracy Komisji na
okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2013 r. przedstawia
Przewodniczący Komisji.
II. Rozpatrzenie wniosku o
powołanie Podkomisji
nadzwyczajnej do
rozpatrzenia poselskiego
projektu ustawy o zmianie
ustawy - Prawo
energetyczne oraz
niektórych innych ustaw
(druk nr 946).
I. Pierwsze czytanie
senackiego projektu
ustawy o zmianie ustawy
o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym
dla pracowników
jednostek sfery
budżetowej (druk nr
1029) - uzasadnia
senator Halina Hatka.
II. Informacja Ministra
Administracji i Cyfryzacji
na temat bieżącej i
planowanej realizacji
zadań resortu.
III. Sprawy bieżące.

Salans FMC SNR Denton
Oleszczuk Spółka
Komandytowa (do
15.05.2013 jako Salans D.
Oleszczuk Kancelaria
Prawnicza Spółka
Komandytowa) /
Motylewski Michał,

Rozpatrzenie informacji na
temat programu
kompleksowej opieki nad
wcześniakiem i rodziną
przedstawiają: Minister
Zdrowia oraz Prezes
Narodowego Funduszu
Zdrowia.
I. Rozpatrzenie poprawek
zgłoszonych w czasie
drugiego czytanie do
projektu ustawy o
terminach zapłaty w
transakcjach handlowych
(druk nr 1001 i 1053).
II. Rozpatrzenie projektu
dezyderatu w sprawie
proponowanej zmiany
dyrektywy 2001/37/WE
Parlamentu
Europejskiego i Rady z
dnia 5 czerwca 2001 r.
dotyczącej wyrobów
tytoniowych.
Rozpatrzenie Informacji o
Europejskiej Agendzie
Cyfrowej w działaniach
proinwestycyjnych Urzędu
Komunikacji Elektronicznej referuje wiceprezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej

Aktywność
lobbysty

jedynie
obecność

Stasiak Zbigniew

jedynie
obecność

Medien Service /Cieśliński
Sławomir

jedynie
obecność

Viewpoint Group Sp. z o.o.
i Wspólnicy Spółka
Komandytowa / Kramza
Agnieszka

jedynie
obecność

Polska Izba Handlu /
Ptaszyński Maciej

jedynie
obecność

Medien Service / Cieśliński
Sławomir

jedynie
obecność

Efekt prac Sejmu

Lp.

Komisja, nr i data
posiedzenia

6.

Komisja
Innowacyjności i
Nowoczesnych
Technologii
59. pos.
19 lutego 2013

7.

Komisja Gospodarki
46. pos.
19 lutego 2013

8.

Komisja Zdrowia
67. pos.
6 marca 2013

9.

Komisja
Administracji i
Cyfryzacji
15. pos.
4 kwietnia 2013

Porządek dzienny posiedzenia

Lidia Kozłowska.
I. Rozpatrzenie informacji
Ministra Administracji i
Cyfryzacji o działaniach
związanych z
wdrażaniem w Polsce
Europejskiej Agendy
Cyfrowej - referuje
podsekretarz stanu w
Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji
Andrzej Ręgowski.
II. Rozpatrzenie informacji
Ministra Administracji i
Cyfryzacji oraz Ministra
Rozwoju Regionalnego o
stanie realizacji budowy
sieci szerokopasmowego
internetu w kontekście
celów Europejskiej
Agendy Cyfrowej referuje podsekretarz
stanu w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego
Iwona Wendel, kierująca
Departamentem
Telekomunikacji w
Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji
Marta Pietrow-Konieczny.
Rozpatrzenie sprawozdania
Podkomisji nadzwyczajnej o
poselskim projekcie ustawy o
zmianie ustawy - Prawo
energetyczne oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 946)
- referuje przewodniczący
podkomisji poseł Tomasz
Nowak.
I. Rozpatrzenie odpowiedzi
Ministra Zdrowia na
dezyderat nr 1 w sprawie
przeprowadzenia zmian w
"Narodowym programie
zwalczania chorób
nowotworowych" w części
dotyczącej profilaktyki i
środków przeznaczonych
na inwestycje kontynuacja.
II. Pierwsze czytanie
poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy
o działalności leczniczej
(druk nr 1100) uzasadnia poseł Bolesław
Piecha.
I. Zaopiniowanie dla Komisji
Sprawiedliwości i Praw
Człowieka poselskiego
projektu ustawy o zmianie
ustawy o prokuraturze
(druk nr 1150).
II. Rozpatrzenie informacji o

Lobbysta/
Reprezentant lobbysty

Aktywność
lobbysty

Medien Service / Cieśliński
Sławomir

jedynie
obecność

Salans FMC SNR Denton
Oleszczuk Spółka
Komandytowa (do
15.05.2013 jako Salans D.
Oleszczuk Kancelaria
Prawnicza Spółka
Komandytowa / Stasiak
Zbigniew

jedynie
obecność

Viewpoint Group Sp. z o.o.
i Wspólnicy Spółka
Komandytowa / Kramza
Agnieszka

jedynie
obecność

Medien Service / Cieśliński
Sławomir

jedynie
obecność

Efekt prac Sejmu

Lp.

Komisja, nr i data
posiedzenia

10.

Komisja Finansów
Publicznych
162. pos.
17 kwietnia 2013

11.

Komisja Gospodarki
53. pos.
19 kwietnia 2013

12.

Komisja Zdrowia
(wspólne z Komisją
Edukacji, Nauki i
Młodzieży, Komisją
Polityki Społecznej i
Rodziny oraz
Komisją
Sprawiedliwości i
Praw Człowieka)
74. pos.

Porządek dzienny posiedzenia

nowoczesnych metodach
zarządzania w
administracji.
Referują:
- podsekretarz stanu w
Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji
Magdalena Młochowska,
- szef Służby Cywilnej
Sławomir Brodziński.
Pierwsze czytanie:
1) poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy
o usługach płatniczych
(druk nr 966)
uzasadnia poseł
Wincenty Elsner,
2) poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy
o usługach płatniczych
(druk nr 1013)
uzasadnia poseł
Genowefa Tokarska,
3) poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy
o usługach płatniczych
oraz ustawy o
elektronicznych
instrumentach
płatniczych (druk nr
1212)
uzasadnia poseł
Wiesław Janczyk,
4) poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy
o usługach płatniczych
(druk nr 1213)
uzasadnia poseł Andrzej
Romanek,
5) senackiego projektu
ustawy o zmianie ustawy
o usługach płatniczych
(druk nr 1214)
uzasadnia senator
Kazimierz Kleina.
Rozpatrzenie wniosku
Przewodniczącego Komisji o
ponowne skierowanie
sprawozdania podkomisji
nadzwyczajnej o poselskim
projekcie ustawy o zmianie
ustawy - Prawo energetyczne
oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 946) do podkomisji.
Rozpatrzenie Sprawozdania
Rady Ministrów z
wykonywania oraz o
skutkach stosowania w roku
2011 ustawy z dnia 7
stycznia 1993 r. o
planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i
warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży (druk nr
970)

Lobbysta/
Reprezentant lobbysty

Aktywność
lobbysty

Medien Service / Cieśliński
Sławomir

jedynie
obecność

Salans FMC SNR Denton
Oleszczuk Spółka
Komandytowa (do
15.05.2013 jako Salans D.
Oleszczuk Kancelaria
Prawnicza Spółka
Komandytowa) / Stasiak
Zbigniew)

jedynie
obecność

Viewpoint Group Sp. z o. o
i Wspólnicy Spółka
Komandytowa/
Kadzikiewicz Anna

jedynie
obecność

Efekt prac Sejmu

Lp.

Komisja, nr i data
posiedzenia

Porządek dzienny posiedzenia

Lobbysta/
Reprezentant lobbysty

Aktywność
lobbysty

Efekt prac Sejmu

8 maja 2013
13.

Komisja Gospodarki
57. pos.
23 maja 2013

Rozpatrzenie sprawozdania
Podkomisji nadzwyczajnej o
poselskim projekcie ustawy o
zmianie ustawy - Prawo
energetyczne oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 946)
- referuje przewodniczący
podkomisji poseł Tomasz
Nowak.

Salans FMC SNR Denton
Oleszczuk Spółka
Komandytowa (do
15.05.2013 jako Salans D.
Oleszczuk Kancelaria
Prawnicza Spółka
Komandytowa /
Motylewski Michał,

Pełny zapis
przebiegu
posiedzenia
1889/VII
Str. 9

Stasiak Zbigniew
14.

Komisja
Administracji i
Cyfryzacji
23. pos.
12 czerwca 2013

Informacja o przygotowaniu i
wdrażaniu Narodowego
Planu Szerokopasmowego w
tym o:
- unijnych programach
szerokopasmowych
(podsumowanie stanu
wykonania i weryfikacji
wykonania zaleceń
Najwyższej Izby Kontroli),
- budowanie sieci
szerokopasmowych,
finansowanych ze środków
publicznych (zapewnienie
mechanizmów
przeciwdziałania tworzeniu
lokalnych monopoli oraz
ochrony konkurencji),
- stanie przygotowań Polski
do nowej perspektywy
budżetowej Unii Europejskiej
w zakresie środków na
finansowanie inwestycji
zwiększających dostęp do
usług telekomunikacyjnych
(zwłaszcza internetu
szerokopasmowego) i
wydatkach na eadministrację i e-gospodarkę,
- identyfikacji i likwidacji
istniejących barier
administracyjno-prawnych w
zakresie budowy
infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Referują:
- wicedyrektor delegatury NIK
w Warszawie Sławomir
Grzelak,
- podsekretarz stanu w
Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego Paweł
Orłowski,
- kierująca Departamentem
Telekomunikacji w

zabrał głos

Medien Service / Cieśliński
Sławomir

jedynie
obecność
jedynie
obecność

Aktywność
lobbysty nie
wywarła wpływu
na efekt prac
Sejmu

Lp.

Komisja, nr i data
posiedzenia

15.

Komisja
Nadzwyczajna do
spraw zmian w
kodyfikacjach
40. pos.
13 czerwca 2013

16.

Komisja
Administracji i
Cyfryzacji
24. pos.
13 czerwca 2013

17.

Komisja Gospodarki
61 pos.
20 czerwca 2013

Porządek dzienny posiedzenia

Ministerstwie Administracji i
Cyfryzacji Marta PietrowKonieczny.
Rozpatrzenie sprawozdania
podkomisji stałej o
rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy - Kodeks
postępowania karnego,
ustawy - Kodeks karny i
niektórych innych ustaw
(druk nr 870), poselskim
projekcie ustawy o zmianie
ustawy - Kodeks
postępowania karnego oraz
ustawy - Prawo o ustroju
sądów powszechnych (druk
nr 945) oraz poselskim
projekcie ustawy o zmianie
ustawy - Kodeks karny (druk
nr 378).
Rozpatrzenie informacji o
finansowaniu zadań z
zakresu informatyzacji,
wynikających z raportu
"Państwo 2.0 - Nowy start dla
e-administracji" oraz o
realizacji projektów w ramach
7 i 8 osi priorytetowej
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
Referują:
- sekretarz stanu w
Ministerstwie Administracji i
Cyfryzacji Stanisław
Huskowski,
- zastępca prezesa Polskiej
Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości Marek
Szczepanik.
I. Rozpatrzenie poprawek
zgłoszonych w czasie
drugiego czytania do
projektu ustawy o zmianie
ustawy - Prawo
energetyczne oraz
niektórych innych ustaw
(druki nr 946 i 1401).
II. Rozpatrzenie
przedstawionego przez
Prezesa Rady Ministrów
dokumentu: "Informacja o
realizacji ustawy o
specjalnych strefach
ekonomicznych. Stan na
31 grudnia 2012 r. (druk
nr 1412)
- przedstawia
podsekretarz stanu w
Ministerstwie Gospodarki
Ilona Antoniszyn-Klik.
III. Rozpatrzenie i
zaopiniowanie dla Komisji
Kontroli Państwowej
sprawozdania z
działalności Najwyższej

Lobbysta/
Reprezentant lobbysty

Aktywność
lobbysty

Kancelaria Adwokacka &
Kancelaria Lobbingu i
Legislacji / Majewski Jerzy

jedynie
obecność

Medien Service /Cieśliński
Sławomir

jedynie
obecność

Salans FMC SNR Denton
Oleszczuk Spółka
Komandytowa (do
15.05.2013 jako Salans D.
Oleszczuk Kancelaria
Prawnicza Spółka
Komandytowa) / Stasiak
Zbigniew

jedynie
obecność

Efekt prac Sejmu

Lp.

Komisja, nr i data
posiedzenia

18.

Komisja
Nadzwyczajna do
spraw zmian w
kodyfikacjach
43. pos.
9 lipca 2013

19.

Komisja
Nadzwyczajna do
spraw zmian w
kodyfikacjach
45 pos.
11 lipca 2013

20.

Komisja Zdrowia
83 pos.
24 lipca 2013

Porządek dzienny posiedzenia

Izby Kontroli (druk nr
1462) w zakresie
działania Komisji.
IV. Rozpatrzenie propozycji
tematów kontroli do planu
pracy Najwyższej Izby
Kontroli na 2014 rok.
I. Rozpatrzenie uchwały
Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz
ustawy o związkach
zawodowych (druk nr
1511).
II. Rozpatrzenie
sprawozdania podkomisji
stałej o rządowym
projekcie ustawy o
zmianie ustawy - Kodeks
postępowania karnego,
ustawy - Kodeks karny i
niektórych innych ustaw
(druk nr 870), poselskim
projekcie ustawy o
zmianie ustawy - Kodeks
postępowania karnego
oraz ustawy - Prawo o
ustroju sądów
powszechnych (druk nr
945) oraz poselskim
projekcie ustawy o
zmianie ustawy - Kodeks
karny (druk nr 378) kontynuacja.
Rozpatrzenie sprawozdania
podkomisji stałej o
rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy - Kodeks
postępowania karnego,
ustawy - Kodeks karny i
niektórych innych ustaw
(druk nr 870), poselskim
projekcie ustawy o zmianie
ustawy - Kodeks
postępowania karnego oraz
ustawy - Prawo o ustroju
sądów powszechnych (druk
nr 945) oraz poselskim
projekcie ustawy o zmianie
ustawy - Kodeks karny (druk
nr 378) - kontynuacja.
I. Rozpatrzenie informacji
na temat kontraktowania
świadczeń opieki
zdrowotnej w zakresie
ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej przez
Narodowy Fundusz
Zdrowia
- przedstawiają: Prezes
Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz Minister
Zdrowia.
II. Zaopiniowanie projektu
planu finansowego

Lobbysta/
Reprezentant lobbysty

Aktywność
lobbysty

Kancelaria Adwokacka &
Kancelaria Lobbingu i
Legislacji / Majewski Jerzy

jedynie
obecność

Kancelaria Adwokacka &
Kancelaria Lobbingu i
Legislacji / Majewski Jerzy

jedynie
obecność

Viewpoint Group Sp. z o.o.
i Wspólnicy Spółka
Komandytowa /
Kadzikiewicz Anna

jedynie
obecność

Efekt prac Sejmu

Lp.

Komisja, nr i data
posiedzenia

21.

Komisja Zdrowia
85. pos.
27 sierpnia 2013

22.

Komisja
Innowacyjności i
Nowoczesnych
Technologii
86. pos.
11 września 2013

23.

Komisja Zdrowia
95. pos.
9 października 2013

24.

Komisja Finansów
Publicznych
253. pos.
10 października
2013

25.

Komisja Finansów
Publicznych
256. pos.
22 października
2013

Porządek dzienny posiedzenia

Narodowego Funduszu
Zdrowia na 2014 rok.
III. Sprawy bieżące.
Pierwsze czytanie
rządowego projektu ustawy o
zmianie ustawy - Prawo
farmaceutyczne oraz
niektórych innych ustaw
(druk nr 1588)
- uzasadnia Minister Zdrowia.
Rozpatrzenie informacji
dotyczącej zagadnień
bezpieczeństwa danych (w
tym danych osobowych) w
ramach przetwarzania
danych w chmurach (cloud
computing)
- referują: podsekretarz
stanu w Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji
Andrzej Ręgowski,
Generalny Inspektor
Ochrony Danych
Osobowych Wojciech
Wiewiórowski.
Pierwsze czytanie
rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz
o zmianie ustawy o
swobodzie działalności
gospodarczej(druk nr 1785)
- uzasadnia Minister
Zdrowia.
Rozpatrzenie sprawozdania
podkomisji stałej do spraw
instytucji finansowych o
poselskim projekcie ustawy o
zmianie ustawy o nadzorze
nad rynkiem finansowym i
niektórych innych ustaw
(druk nr 992)
- przedstawia
przewodniczący podkomisji
poseł Wiesław Janczyk.
I. Zaopiniowanie wniosku
Komendanta Głównego
Państwowej Straży
Pożarnej w sprawie
zmiany planu
finansowego Funduszu
Wsparcia Państwowej
Straży Pożarnej na rok
2013.
II. Rozpatrzenie rządowego
projektu ustawy o zmianie
niektórych ustaw w
związku z realizacją
ustawy budżetowej (druk
nr 1788).

Lobbysta/
Reprezentant lobbysty

Aktywność
lobbysty

Viewpoint Group Sp. z o.o.
i Wspólnicy Spółka
Komandytowa /
Kadzikiewicz Anna

jedynie
obecność

Medien Service / Cieśliński
Sławomir

jedynie
obecność

Viewpoint Group Sp. z o.o.
i Wspólnicy Spółka
Komandytowa /
Kadzikiewicz Anna,

Sowa Paweł

Efekt prac Sejmu

jedynie
obecność
jedynie
obecność

Dobrzyniecki&Partners Law
Office Limited Liability
Partnership / Dobrzyniecki
Andrzej

jedynie
obecność

Lewandowski Andrzej

zabrał głos
Pełny zapis
przebiegu
posiedzenia
2491/VII Str.
8, 12

Aktywność
lobbysty nie
wywarła wpływu
na efekt prac
Sejmu

